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تحوالث الزمان يف مقدمت القصيدة اجلاهليت
(دراسة حتليلية يف شعر زىَت بن أيب سلمى)
أ.م.د.رعد أمحد علي الزبيدي

كلية اآلداب/اصتامعة اظتستنصرية

(خالصت البحث)

يتناول البحث فلسفة الزمان يف داللتها اظتركبّة اظتتحولة بُت الزمان اضتقيقي
الذي يتمثل بُت ضتظتُت ؼتتلفتُت مها :ضتظة اظتاضي اصتميل لذكريات األىل واحملبوبة،
وضتظة اضتاضرة القاسية اليت تقف على حجم التشويو لآلثار ورسوم الديار اظتتبقية ،إذ
تتحرك ىاتان اللحظتان يف مشهد الطل يف مقدمة القصيدة بتحوالت ؼتتلفة كانت
مضمون البحث األول (الطلل) اظتكان اظتتزمن ،الذي يصبب فيو اظتكان ياساً زمانياً.
فالطلل داللة زمانية أيضاً.
أما ضتظة اظتستقبل اظتتمثلة بزمن الرحلة (الظعينة) فقد كان الشطر اآلخر من
الزمان ،ولكنو الزمان الشعري اطتاص بالشاعر الذي اختذه إؾتازاً ثقافياً يف بعده الذايت
واصتمعي لالنعتاق من جربوة الزمان اطتارجي ،واالنفتاح على اظتكان الشاسع ،الذي

يتحول فيو اظترء سيداً للزمان واظتكان ،وتصبب النا ة ،واظتكان واضتدث  ..دالالت
زمانية منفتحة (الزمكان) ،وىو مضمون اظتبحث الثاين (الرحلة – الظعينة).
ىذه اظتفار ة بُت الزمان اضتقيقي (الطلل) ،والزمان الفٍت (الرحلة) حاول
البحث أن يفسر استجارهتما فيما بينهما واظتكان.
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البحث

َّ
شكل الزمن ىاجساً وياً يف وجدا الشاعر اصتاىلي بشكل كبَت ،ويستطيع
ُّ ٍ
درس الشعر العريب بل اإلسالم أن يتلمس وة الزمن يف حضوره ،وألفاظو
كل باحث َ
ومعانيو ،بل إِ ّن البعض أطلق على اللغة العربية اسم (لغة الزمان) لكثرة احتفاعتا
بالزمن ،ؽتا يعكس احساس العرب بالزمان ( ).
ويدرك الشاعر اصتاىلي بأ ّن الزمن مقياس حياتو وعطائو ،وفيو حتوالت عمره
سجل الكثَت من دالالت الزمان اظتتنوعة يف نتاجو ،بتأمل
خالل ػتطاتو الزمنية ،و د ّ
عميق حياكي الدالالت اظتباشرة ،واألخرى غَت اظتباشرة يف فلسفة الزمان ،وعال تو معو

على مستوى البعد الذايت ،أو البعد اصتمعي بأشكالو كافة ( ).
لقد وضع الشعار اصتاىلي ارىاصاتو الذاتية احملضة يف مقدمة صيدتو اليت
شكلّت رزتاً فنياً ظتعاين القصيدة وأغراضها ،وبنيتها الفنية لعصره أو للعصور الالحقة
من تاريخ الشعر ( ).

ومقدمة القصيدة ه اظتنطقة اطتالصة لصوت الشاعر وحضوره لغةً وتعبَتاً
ٍ
كل ما بعدىا يأيت امتداداً ظتؤثراهتا القوية ( )،
أكثر من أي جزء آخر يف القصيدة .وإ ّن ّ
لذلك و فنا يف ىذا البحث على الزمان وحتوالتو يف مقدمة القصيدة اصتاىلية ،واختذنا
زىَت بن أيب ُسلمى منوذجاً للشعر اصتاىلي ،لنضوج جتربتو اظتتأخرة يف تاريخ الشعر
وحركتو ،وألَنو عاىن من الزمان الطويل يف جتربتو اطتاصة ،وألَنّو كان يهتم بقصائده
اجملودة ( ).
وصناعتها حىت عُرف بالصنعة الشعرية ،وحولياتّو ّ
و ف بعض الباحثُت والدارسُت على مؤشرات الزمان ومعانيو يف الشعر
اصتاىلي ،ودتثلوا كثَتاً بالنصوص اصتاىلية ،ولكن أغلب ىذه الدراسات و فت بُت
إحدى اثنتُت-:
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ٔ -إهنا درست الزمان اضتقيقي (الطبيعي) من خالل مسمياتو وألفاظو يف الشعر
اصتاىلي بشكل معجمي لرصد الزمان وأو اتو ،وشرحها لغوياً مع التمثيل بالنصوص

الشعرية( ).
ٕ -ذىبت الدراسات األخرى بدراسة الزمان مبفهومو النحوي والصريف ،وأثر الزمن
يف اصتملة الفعلية ،والفعل ،واستخراج شواىده من الشعر اصتاىلي ،والسيما الدراسات
النحوية واللغوية يف اصتامعات.
حترك
وىي دراسات مل يكن شأهنا االىتمام مبستويات التأمل والفلسفة اليت ّ
هبا الزمان يف الشعر .فالزمان اضتقيقي (الطبيعي) ،والزمن النحوي ،والزمن االجتماعي
 ..خارج النص الشعري ىو غَته الزمن الفٍت داخل القصيدة .فاألشياء اطتارجية
أىتم البحث بالزمن
تكتسب دالالت جديدة عندما تدخل عامل الفن واإلبداع .لذا ّ
الفٍت وحتوالتو يف عامل التكوين الشعري .ولرّمبا د يكون ىذا الزمان الفٍت مرّكباً من
الزمان اضتقيقي اطتارجي (الدىر) ،والزمان الذايت الداخلي يف معاين القصيدة ( ).
دتيّز زىَت بن أيب ُسلمى من بُت الشعراء باىتمامو الكبَت بعنصرين ال ينفكا

عن بعضهما يف صيدتو ،ومها( :الزمان ،واظتكان) ،وكالمها يدالن على بعضهما
البعض .فالزمان ُّ
سدل على اظتكان واظتكان يدل على الزمان ،وكأ ّن الشاعر مسكوناً
هبما.

وعندما نتحدث عن زمان الشعر يف صيدة زىَت ،فإ ّن زمانُت ؼتتلفُت
حيومان يف جتربتو مها :الزمان اضتقيقي الذي حيضر يف و فة الطلل على األغلب،
والزمان الفٍت الذي يتولد داخل النص ،وىو غالباً ما يكون يف مشهد الرحلة .فهناك
زمانان ،زمان طبيعي يتمثل بلحظة اضتاضر العابثة بذكريات الطلل ،وزمان فٍت يُصنع
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متمثالً باضتاضر اظتمتد إىل اظتستقبل يف سعي الرحلة إىل اظتنشود .مكالمها ديد صَتورة
التحول إىل اآلخر يف اضتضور ويتنا ض معو يف الدالالت.
املبحث األول

الطلل (اظتكان اظتتزمن)
يتميز الطلل حبضوره القوي يف ذاكرة الشاعر واجملتمع العريب آنذاك ( ) ،ألنو
اكتسب خاصيتُت مهمتُت يف وجدانو مها :الشعور باأللفة ،والشعور بانقضائو ،أي
إنو زمان ٍ
ماض ال يعود ،وىو جزء حيوي من ذكريات الشاعر اطتاصة ،بل يصبحكما
ماضي ىو أنا) ( ) ،فيغدو الشاعر مسكوناً بالذكرى زماناً ومكاناً،
يقول سارتر( :إِ َّن
ِّ
تعرب عن (الشذرات اظتضيئة) اليت تصلنا بوا ع
وىذا ما جيعل اللحظة الطللية ّ
( ) .فالبيئة اصتاىلية أملت
ومكبوتات اجملتمع اصتاىلي الذي كان يعاين منها

انعكاسها بشكل صادق على بنية القصيدة ؽتا جعل الطلل خاصية للشعر اصتاىلي ال
ينفك عنو تعبَتاً حياً ( ).
وال يغفل زىَت اىتمامو األكيد لتفاصيل اظتعلم اصتغرايف للطلل ،فهو يتذكره
بكل حفاوةٍ ،وىو مكان يألفو ودينحو شيئاً من القداسة ،وبعداً زمانياً مركباً ،لذا
ّ
يش ّكل الزمان واظتكان خاصيتُت امتدت بينهما حياة الشاعر وجتربتو الفنية ،وكذلك
الكثَت من شعراء اصتاىلية ( ).
ِ
الدر ِاج ،فاظتتثلَّ ِم
َوَف ِدمنةٌ َمل تكلَّ ِم
حبومانة ِّ
أ َِمن أ ُِّم أ َ
بالر مت ِ
صم
ُت ،كأ ََّهنا
ديار عتاَّ ،
اجع وش ٍم ،يف نواش ِر ْ
مع َ
ٌ
َمر ُ
( )
ينهض َن،من ُك ِّل غتثَ ِم
ديشُت ِخل َفةً
أطالؤىا ْ
و ُ
العُت ،واآلر ُامَ ،
هبا ُ
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إِ َّن ألفاظ اظتكان (حومانة ال ّدراج ،اظتتثلم ،الر متُت  )..تلتقي مع أمكنة
أخرى كثَتة يف طلل زىَت:
(
ِ
حجج ومن َد ْى ِر
يار بقن َِّة اضتِ ْج ِر
أُ وين من ٍ
ل َم ْن ال ّد ُ
و ولو:
دار ألشتاءَ بالغمرين ماثلةٌ
ٌ
سالت هبم ر رى ،برك بأدينهم
ْ

كالوحي ليس هبا من أَىلها أَ ِرُم
ِ (
يم
فالعاليات،وعن أيسارىم خ ُ

)

)

فأشتاء ( :نة اضتجر ،الغمر ،ر رى ،برك خيم  )..وغَتىا اظتزدحم كثرةً يف
شعر زىَت ىي على األغلب أماكن معروفة باصتزيرة ،حيددىا زىَت حتديداً جغرافياً
موضحاً فيها حركة الزمان وسيطرتو ،وكأهنا مرابع ٍ
زمان أيضاً ،ففيها حدث زمٍت

مًتاكم على اظتكان (اضتجر) ( ) .ىذا اضتجر الذي يولِّد يف الذاكرة عمق الزمان
و درتو اظتدمرة ،اليت حتاصر مظاىر اضتياة وحتوعتا إىل إطالل( ).
(
وين من ِّأم معبد
غشيت الديار بالبقيع فشهد
ُ
ارس ،د أَ َ
دو َ

)

الزمن من خالل داللتُت بارزتُت مها:
يتثرب طلل زىَت َ
ٔ -الزمان اظتباشر:
وىو الزمان الطويل اظتستنزف على بقايا الديار والرسوم اليت حرص الشاعر

كل مقدماتو .فالزمان ىنا (سلطة
أن يردد مسمياتو اظتتنوعة بشكل ال انفكاك عنو يف ِّ
اىرة) ال هتملو وال دتهلو ( ).
( )
الدار بعد توىم
و فت هبا من بعد عشرين حجةً
فؤليا ُ
عرفت َ
و ولو:
( )
ِ
للمنازل من ٍ
ِ
فالرُك ِن
عام زكم زم ٍن؟
كم
آلل أَشتاءَ بال ُق َّفُت ّ
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فتزدحم ألفاظ الزمان( :األيام ،اضتجج ،الدىر ،السنون ،العام ،اضتول ،اضتائل ،الزمن،
ِ
القدم ،العهد  ،)...وغالباً ما ُّ
تدل ىذه األلفاظ على الزمن اظتتعا ب على األطالل،

مر بالديار.
وىو يشَت إىل زمن طويل َّ
ابل
َع َفا عام حلَّ ْ
وعام ٌ
ٌ
صي ُفوُ ،وربيعُوُ
يتبع َ
تَ :
وعامُ ،
العام ُ
( )
وماثل
ِسنُو َن ،فمنها
لت عتا
َّ
ٌ
وخ ْ
حتم َل منها أَىلُهاَ ،
مستبُتُ ،
وىذا اظتكان اظتتزمن (الطلل) يوحي بشيء من رثاء الذات .فاضتجر والشاعر كالمها

يعانيان من الدىر ،ويرتديا ثقلو اظتتزايد مبرور الزمان ،ويغدو الطلل مكاناً غاية يف
التزمن لرمبا شارك معاين الرثاء الذايت لقدًن الشعر الذي حتدث عنو ابن َسالّم اصتُمحي
يف أولية الشعر ( ) ،وغدا ىذا التزمن البؤرة الشعرية األوىل يف تكوين القصيدة
اصتاىلية ( ).
ٕ -الزمن غَت اظتباشر:
يربز الزمن غَت اظتباشر بشكل واسع يف مقدمة الطلل ،بل ويسيطر على
ِ
زمن نراه من خالل ما أَصاب الطلل من تشويو كبَت بفعل العمق الزمٍت
حركتو فهو ٌ

اظتنسكب عليو عرب حركة الطبيعة بأشكاعتا اظتتعددة وفصوعتا ،وعرب حركة الرياح
واضتيوان اظتستمرة باضتدث اليت دلّت على زمن بعيد مستنزف وديكن مالحظة الزمن
من خالل داللتُت مها:
أ  -حركة الطبيعة:
تقول مَتي ورنوك ) :(Mary Warnokإننا نفكر بالزمن على أنو ابل
للقسمة إىل أجزاء منفصلة عن بعضها ينتهي جزء صغَت ليعقبو جزء آخر ،وكذلك
اضتال بالتفكَت باظتكان متخذة من شكل الشجرة اظتنتصبة اآلن اليت ستغدو خشباً
للتدفئة يف و ت الحق

(

) .لذا فإ ّن التقطيع ،والتشويو أو التلف الذي يصيب
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مر طويالً حىت غدا ىذا اظتكان بصورة
اظتكان يدلنا بشكل آخر على زمن منجز د َّ
التلف ،وىذا التبادل اظتنطقي ينطبق كثَتاً على شأن الطلل مع الشاعر القدًن .فيصبب

عرب عن
مشوىاً بالضرر كلما َّ
اظتكان داللة زمانية يف طلل زىَت .فكلما كان اظتكان ّ
عمق اشتجاره بالزمن:
( )
ِ
الدراج فاظتتثلَّ ِم
حبومانة ِّ
أ َِم ْن أ ُِّم أوَف ِدمنَةٌ مل تكلَّ ِم
فالدِّمنة ىي اظتكان الذي بقى من آثار القوم ،و د احتوى على معامل

التشويو والتغيَت (بقايا الوشم) ؽتا يؤكد حضور الزمان بسنواتو ودىره اظتنسكب على
عوامل اضتجارة واظتكان اظتتبقي.
( )
اجع وش ٍم يف نواشر معص ِم
ديار عتا بالر متُت كأَ ّهنا
مر ٌ
ٌ
َّ
إن دالالت اظتكان (أثايف ،نؤيا ،جذم اضتوض  )..وإ ْن كانت مسميات

مر بالطلل بسبب حركة
تعرب عن معاين زمنية أيضاً ،أل ّن اضتدث الذي َّ
مكان إال إ ّهنا ّ
الرياح واألمطار والرواعد وغَتىا عرب استمراريتها الزمكانية ىي اليت اؾتزت ىذا الضرر
والتشويو يف عرصات الطلل ،وىنا يصبب (اظتكان رديف للزمان)) ( ) .وتتكرر ىذه
الصور اظتكانية اظتتضررة يف طلل زىَت.
ِ
َع َفا من آل فاطمةَ اصتواءُ
فميث عر ٍ
فذو ٍ
يتنات
ىاشُ ،

فيم ٌن ،فالقو ِاد ُم فاضتساء
ْ
(
يبَ ،
بعدك و َّ
َع َفْتها ِّ
الر ُ
السماءُ

)

أي مكان
فالطلل ديتلك اآلن شكلُت مها :الطلل اظتاضي ،والطلل اضتاضرّ .
ُكنّا بو ،ولو مالػتو اظتفعمة باضتركة واصتمال ،وىو نفسو اآلن يعاين التشويو والضرر،
ولكنو يبقى مكاناً يتواصل معنا عرب الزمن الذي ل ّفنا مثلما يل ّفو ،فالطلل ىو نفسو
كما كان أول عهده ،وأنا الشاعر نفسي كما كنت .وىنا يصبب الطلل ىو الشاعر أو
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تعرب عن شخصية الشاعر ،ألَن داللة الزمن الضمنية موجودة عند
يصبب ىويةً ّ
كليهما ،لذلك ؾتد الشاعر اصتاىلي أكثر وعياً من غَته بقضية الطلل لوجود ىذا

اضتي بينهما ،الذي يعٍت امتداد الوعي بينهما ،فيصبب الطلل جزءاً
الزمن الضمٍت ّ
مهماً من شخصية الشاعر اصتاىلي ،ألن كليهما ىو نفسو .الشاعر ىو نفسو،
والطلل ىو نفسو لوجود الوعي باآلخر ،لذلك يصبب الطلل وعياً خاصاً بالشاعر
اصتاىلي للمشًتك الزمٍت بينهما الذي حافظ على أن جيعلهما مها مها رغم التشويو
الذي أصاهبما،إذ أن اختبار اإلنسان للزمن يأيت من خالل حتقيق عاملُت
أساسيينهما:
ٔ -لتتابع أو التسلسل ) (Sequenceوالذي نالحظو من خالل التغيَتات
احملسوسة فيما حولو.
ٕ -الدديومة أو االستغراق ) (Durationواليت تقتضيها ىذه التغيَتات ( ).
لذا سيصبب الزمن اظتوجود يف الطلل ينتمي إىل ذاكرة الشاعر اليت تسحب خزينتها من
أي زمن الوعي للشاعر اصتاىلي زمن التجربة واظتعرفة ،وىو ما يتميز بو العمق
اظتاضيّ ،

الفٍت للطلل عند الشاعر اصتاىلي ؽتا أصبب عليو الطلل من استخدام تقليدي متحجر
عن الشعراء بعد اصتاىلية،لغياب التجربة ،والتواصل معو .فهي عندىم رؤية خارجية
سطحية النقطاع التواصل الزمٍت واإلحساس اظتتبادل بالوعي ،ألن الطلل مل ديثل
عندىم ذاكرة حقيقية ،أو ملكية خاصة ،كما ىو عند الشاعر اصتاىلي ،أي ىو ليس
ماضيهم اطتاص ،لذا ال نستغرب صيحات االستنكار ضد الطلل عند بعض الشعراء
العرب بعد العصر اصتاىلي ،أو انكماشها كظاىرة فنية فيما بعد.
كم للمنازل من ٍ
آلل أشتاء بال ُقفَُّت فالرُك ِن
عام ،ومن زمن؟
ِ( )
كسحاً على َح َزن
وإذ كالنا إذا حانت ُمفار ةٌ
من الديِّار،طوى ْ
184

جملت الرتاث العلمي العربي

فصلية  ،علمية  ،ػتكمة

العدد الثاين – 2013م

أفعال تدل على ثقل اضتركة ،وتراكم الزمان ( ..حانت ،طوى كشحاً،
ىناك ٌ
يش ُّ
تعرب عن إحساس عميق باضتزن لدى الشاعر بسبب الضرر اضتاصل بديار
ُ
ط ّ )..
احملبوبة واألىل ،والزمان اظتستهلك الطويل من رصيد العمر .فاأللفاظ (عفىِ ،
القدم،
الرق ،الوحي  )..ىي دالالت توحي مبراسيم تعمل على
غَتىا األرواح ،ماثلةِّ ،
ّ
السنة ،العام
تشكيل الطلل وتستدعي ألفاظاً زمانية أخرى مثل( :اضتجج ،اضتولَّ ،
الدىر  )..تعمل على حتقيق ما يسمى (اإلبدال التدرجيي) ( ) ،أي التذكَت بالتلف
اضتاصل للمكان عرب الزمن ،وبضمنها اإلنسان فيصبب الطلل يف ضتظتو اضتاضرة
منطقة أو مكاناً شظوياً بعدما كان عامراً بعافيتو .فهو بقايا رسوم أو ر ش أو وحي،
أو ما يؤكد حجم الضرر الكبَت فيو ،فكلما كان التشويو كبَتاً َّ
دل على زم ٍن ٍ
مر
طويل َّ

بو ،وفعل ذلك.
و د يلجأ زىَت إىل استخدام اضتيوان كتعبَت عن داللة زمنية طويلة عاشها
الطلل.
ِ
ِ
ناب كأَ ّن ُخْنس ِّ
الذ
ِ
فَ َذ ْروةُ ،فاصت ُ
ـعاج الطاويات ،هبا اظتالءُ
َ
ِ
ش أَري الـ
يَش ِم ْْ َن بـُ ُروَوُ ،ويَـ ُر ُّ
َ
ـجنُوب على حواجبها العماءُ
( )
كأ َّ
َن أَوبِ َد الثَِّتان ،فيها
ُ
ىجائن ،يف مغابنها الطِّالءُ
تدل ىذه الصورة على انتشار اضتيوان (البقر ،النعاج ،اظتها  ،)...وىي حيوانات نافرة،

خائفة ،حذرة  ..ال تطمئن باظتكان بسهولة إالّ بعد تأكد من خلو اإلنسان عنها،
أي
وىي صورة توحي باظتناخ الزمٍت اظتطلوب الطمئنان ىذه اضتيوانات أَنيساً للطللَّ ،
إ ّن ىناك ردحاً زمانياً انقضى ضتضور اضتيوان يف الطلل.
وال بُ ّد للشعور بالزمان من حدوث حركة اظتادة يف حيزىا أو مكاهنا وكلما

حتركت اظتادة حتقق التغَت واالؾتاز ،ولكن الطلل مل حيقق حتركو أو اؾتازه بعد ،ألنّو ما
185

جملت الرتاث العلمي العربي

فصلية  ،علمية  ،ػتكمة

العدد الثاين – 2013م

زال ابعاً حتت رزح الزمان اظتستمر حبركتو من خالل (األيام ،األعوام ،الدىور )...فهو
زمن منتصر على اظتكان ،ومبا أن الزمان ىنا ىو الزمان اضتقيقي (الطبيعي) ،ومبا أن
اظتكان (الطلل) ىو ذاكرة الشاعر وشخصيتو ،فإن الزمان ىو اظتنتصر على الطلل
حيس الشاعر باعتزدية أمام الزمان ويلجأ إىل خطاب اظتواساة
(الشاعر) .وبذلك ُّ
والتحبب لطللو (حييت من طلل ،أال أنعم صباحا ،وعمي صباحاً )..بينما يعجز
الطلل احملبب من حتقيق ما خيرجو من طوق الزمان ،فيبقى تابعاً مستلماً للزمان .لذا

فإ ّن الطلل يف الشعر اصتاىلي يبقى مقموعاً زمانياً دائماً ،واؾتاز اضتركة فيو صفر ،على
العكس من حركة الزمان اضتقيقي اظتستمرة دون تو ف.
إ ّن ىذا االحساس بالتو ف والعجز يف اللحظة الطللية جعل الشاعر اصتاىلي

يتخذىا ميقاتاً ينطلق منو لتغيَت الوا ع ،ولكسر القمع ومناخ االحساس بو داخل
القصيدة من خالل ٍ
زمان ٍ
خاص بو ،ىو زمان الرحلة (الزمان الفٍت) الذي يصنعو يف
رحلة ظعينتو ،حيث يكون زمن الشاعر منتصراً على مكان البادية حيث الرحلة
واضتركة اليت دتنب الشاعر السَتورة الزمنية للحياة ،ودتنحو جديده الذي يبحث عنو

(االنعتاق) من اصتمود ( ).
لذا ال نذىب مع بعض الباحثُت الذين يعتربون الشعر اصتاىلي متصنعاً
باالنطفاء واالنكفاء أمام الزمن اظتاضي ،أو مًتدد مع اظتستقبل ،أو بعض التعريفات

اليت مل تعط حقيقة الطلل والرحلة يف بعدىا اضتقيقي ،ولعل تعريف ابن تيبة ظتقدمة
القصيدة وردت هبذا الفهم ( ) .بل أن الشعر اصتاىلي يف و وفو على دالالت الزمن
يبحث عن اظتستقبل ،والتجدد وعدم االستسالم لكينونتو القاىرة ،فهو شعر يدعو
( )
لتحقيق إرادة متطلعة فاعلة  ،وسيبقى الطلل رمزاً فاعالً يف الشعر اصتاىلي ومعرباً
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صاد اً عن غتتمعو وعصره ،ألنّو الذاكرة اظتعرفية اليت خربوىا بثقة يف حياهتم آنذاك،
وليس وضعاً خارجياً يفتقر إىل الوجدان والشعور ( ).
املبحث الثاني

رحلة الظعينة (الزمان اظتتمكن)
إذا كان الطلل ال يعيش اضتركة يف اظتكان ألنو صفر يف حركتو ،فإ ّن زمن
الرحلة حيقق اضتركة على مستوى اظتكان والزمان بشكل الفت .فهو زمان مشتجر من

اظتكان ،ومكان مشتجر مع الزمان ،وىذا ما دييز زمان الرحلة ،ألنو زمن الشعر (البعد
الفٍت) الذي صنعو الشاعر يف صيدتو ،وىي اظتكون الثقايف إلنسان اظتنطقة العربية
آنذاك ( ).
حياول زىَت أن يؤكد على االؾتاز اظتكاين يف الرحلة (الزمكان) وعلى العكس
ؽتا كان عليو زمن الطلل (اظتكان اظتتزمن) ،ورغم ززتة اظتكان يف صيدة زىَت إالّ أن
ىذا اظتكان يوحي بداللة زمانية مهمة من خالل الرحلة ،وإؾتازىا حدث اضتركة.
ِ
بالعلياء من ِ
فوق ُج ُِ
رُث؟
لن
تبصر َخليلي ،ىل ترى من ظعائ ٍن
َّ
َّ
حتم َ
س كاليد يف الف ِم
بسحرٍة
فَـ ُه َّن ووادي َّ
الر ِّ
بكر َن بُكوراً ،واستحرن ُ
ِ( )
ِ
َج َع ْلن القنان عن دي ٍ
وػت َرم
وكم
بالقنان من ُِػت ٍّل ُْ
وح ْزنَوُ
ُتَ ،
َ
يؤكد زىَت يف رحلتو البُعد الزمٍت من خالل ثالث دالالت أساسية ىي:
أوالً :اظتكان:
حىت لتخشى تأثَتىا على شاعرية النص يف
يزدحم شعر زىَت باظتكان بشكل كبَتّ ،
بعض األحيان ،ؽتا جيعل مساحة الرحلة منطاً جغرافياً واضحاً مبسميات اظتكان.
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ِ
يم
فالعاليات ،وعن
ُ
ْ
أيسارىم خ ُ
( )
يد ال ُقري ِ
فالكرم
ات،فالعتكان،
فَ ُ َّ
ُ

برك بأدينهم
سالت هبم ر رٌ ،
ْ
حال دوهنُ ُم
السفُت ،فلما َ
َعوم َّ

ويقول زىَت:
الصبب األَشاءُ اضتو ُال
بص ْر خليلي ،ىل ترى من ظعائ ٍن
كما زال يف ُّ
تَ َّ
نشز َن من الد ِ
ستائل
يقطعن َو ْسطَها
َّىناء،
شقائق َرَم ٍلَّ ،
َ َْ
َ
َ
بينهن ُ
( )
ِ
ابل
وصارةٌ
وزتّاو َّ
ت َ
رشَ ،
فلما بَ َد ْ
وفَ ٌ
ّ
ساق اصتواءَ ،
اهتن ،القو ُ
تفيض رحلة زىَت بأشتاء ؼتتلفة ومتنوعة ،ومتباينة يف بعدىا و رهبا  ..وكأهنا رحلة
ردة فعلها اظتعاكسة للقنوط اظتكثّف يف مكان
تعرب عن ّ
استكشاف سريعة خار ةّ ،
الرس ،القنان،
لطلل القابع دون حراك .فهذه األماكن الكثَتة (العلياء ،جرُث ،وادي ّ
حوسلمى ،ماء شرج ،ر رى ،بِْرك ،خيم ،الشمراخ ،العتكان ،الكرم ،وادي الغمار،
فيد ،الدىناء ،اصتواء ،صارة ،فرش ،زتاوات  )..والكثَت من اظتسميات اليت تدل على
الذاكرة الزمانية البعيدة لدى الشاعر اليت استدعاىا من تالفيف زمن الذاكرة ،وتدل
على الزمن اظتنجز القادر على اظترور بكل تلك األماكن اظتتشربة بروح اظتغامرة ،والفعل
اطتارق الذي يقًتب من فعل األسطورة ،فهو زمان الشعر الذي اؾتزتو ذاكرة الشاعر
ليتحول إىل فن شعري خيلد ذاكرة اصتماىَت ،ويغدو اؾتازاً رتيعاً ،وىي أعلى ضتظات
اإلبداع ا تداراً وأصد ها يف حتويل الذاكرة الفردية ،وزمنها الذايت ،إىل ذاكرة وزمن

رتعي.

ويبدو أَ ّن االؾتاز اظتكاين حيتاج إىل زمن متميز دينب الشاعر مقدرًة على هر
اظتكان يف حتقيق اضتدث الكبَت ،ولعل النا ة كانت إحدى ىذه األدوات الزمنية
السريعة القادرة على جعل الشاعر سيد الزمن ،ومسيطراً عليو ،بعدما كان الزمن

الطبيعي ىو سيد اضتضور يف لوحة الطلل .وكذلك اطتيال الشعري الذي يكون عنصر
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ترحيب يف صنع الفن واستدعاء زمن الذاكرة البعيد يف رفد الصورة الشعرية ،لذا يبدو
الرحلة عند زىَت عمراناً مكانياً يف ظاىرهِ ،ولكنو يف اضتقيقة ىو عمران زمٍت يف

التأكيد واضتضور.
ثانياً :اضتدث
ونقصد بو اضتدث اظتتمثل باضتركة اظتنجزة يف مشهد الظعينة عند زىَت ،وىي
الفعل الذي نالحظو بوضوح يف الرحلة ،والذي دينب داللة الزمن حضوره و وتو ،بل

رّمبا وجوده الشعري يف النص .من خالل رتلة أفعال د دلّت على جهد الزمن
وتدفقو يف حركة الرحلة ،مثل( :بكرن ،استحرنَّ ،
حانت ،سالت،
يقطع َن،
ْ
نكبتْ ،
مرةً بالزمن
نش ْزنُ ،هت ِّون  .)..ىذه أفعال دلّت على حركة سريعة ضتدث بطويل ،يقًتن َّ
َ
الدال على و ِتو (بكرن بكوراً) و ت الصباح الباكر ،و(استحرن بسحرة) زمن اظتساء،
ؽتا يدل على ٍ
شيء من دديومة الزمن من خالل ىذه اضتركة اظتستمرة صباح مساء.
بكرن بُكوراً ،واستحرن بسحرةٍ
س ،كاليديف الفم
فُ َّ
هن ووادي َّ
الر ِّ
ُ
و د تقًتن حركة األفعال باظتكان الذي ينفتب يف مساحتو اصتغرافية ليدل على سعة

( )

اضتركة الكبَتة ،وسرعة الزمن اظتنجز الذي استطاع أن حيقق ىذا التخطي الواسع
ألماكن الصحراء ،فتصبب األماكن شاىداً على فعل زمن الرحلة األسطوري ،حيث
يصبب الشاعر سيد الزمان وصانع األسطورة.
ظهر َن من ُّ ِ
كل يٍت ،شيب ومفأَِم
على ِّ
السوبان ُث جزعنَوُ
( )
اظتتنع ِم
عليهن َد ُّل الناع ِم ِّ
َّ
وورْك َن يف ُّ
َّ
السوبان ،يَـ ْعلُو َن متنَوُ
و ولو:
نشز َن من الد ِ
شقائق َر ٍ
ستائل
يقطعن َو ْسطَها
َّىناء،
ملَّ ،
َ َْ
َ
َ
بينهن ُ
( )
ِ
بازل
،س ْهوةُ اظتشيُ ،
عٍت فَريدةٌ
ُهت ِّو ُن بـُ َعد األَرضِّ ،
ك ُ
ناز البضي ِع َ
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عمقت بعدىا يف
ويتضب سيطرة اضتركة بشكل كبَت على أحداث الرحلة ،وىي حركة ّ
الزمان واظتكان لتأكيد زمان الشعر.
ثالثاً :الزمان:
تزمنت بو كل
لنا إ ّن الزمان الذي أصاب الطلل ىو الزمن الطبيعي ،والذي َّ
األشياء يف مكان الطلل احملدد معاظتو اصتغرافية ،ولكن الزمان الذي نراه يف رحلة
الظعينة ىو زمن الذاكرة اليت استعادىا الشاعر ليصنع زمنو الفٍت اطتاص القادر على
التخطي واالنعتاق ،وحتقيق الفعل األسطوري كما يف ولو:
( )
اللج ُم
عهدي هبم ،يوم باب القريتُت ،و د
زال اعتماليج بالفرسان و ُ
والشاعر يتابع ىذه الرحلة بنظره رغم اظتسافات األفقية الواسعة ،وىي رؤية
خيالية وليست عينية .ػتاوالً أن يصنع أسطورتو ومنوذجو اظتتفرد يف االؾتاز وكسر
ثبوتية اظتكان.
( )
أيدي الركاب هبم،من راكس فلقا
لت أرمقهم حىت إذا ىبطت
وما ز ُ
وعزة
فالرحلة تعرب عن ذاكرةٍ ناصعة حتتوي رتاالً ،وألواناً ،ورّةً يف نسائهاَّ ،

أىلها ،وكثرة رتاعتا ،وطول افلتها  ..كل ذلك يؤكد رتالية األشياء وروعتها اليت
أكسبتها الذاكرة هباءً متميزاً ،ومن ذلك كان الزمن اصتميل الذي منب الشاعر اضتضور
اظتنتصر يف رحلة الظعينة ،لذا كانت الظعينة عند زىَت دتثل رحلة العمر بزمنها
واؾتازىا ،وحدثها وناسها ..
( )
َّ
وع ْربةٌ ما ُى ُم ،لو أ ََّهن ُم أ ََم ُم
ليل هبم
كأن عيٍت و د سال َّ
َ
الس ُ
الزمن يف صيدة زىَت من تركيب ٍ
ؼتتلف متنا ض يف الداللة واضتضور ،فقد
تلون َّ
لقد ّ
كان الزمن اضتقيقي مسيطراً على الطلل ومناخاتو بكل تفاصيل اظتكان (األثايف،
السفع ،النؤي  ،)..وكانت لو السلطة القاىرة ،فكل ٍ
شيء ساكن غَته اظتًتع باضتركة
ُّ
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والتأثَت ،وكان زماناً سلبياً يف تأثَته على ذاكرة الشاعر ومالمب شخصيتو اليت ينتمي
إليها .فالطلل يكتنز زمانُت زمن الشاعر اظتاضي يف ذكرياتو اصتميلة اليت أثٌت عليها
الزمن اضتقيقي وشوىها ،والزمان الثاين يتمثل يف ضتظة اضتضر اليت أفقدت كل ٍ
شيء
َّ
حوعتا من مالمب اضتركة واضتياة ،لذلك كان الشاعر يبحث عن زمن آخر خيرجو من
سكونية ما يعانيو من ملل القنوت ،حىت وإن كان ذلك على ذاتو.
ِ( )
أبالك يسأَم
وم ْن يعش
ذتانُت حوالً ال َ
ُ
سئمت تكاليف اضتياة َ
و د كان لزىَت زمن رحلتو الطويلة ،الذي صنعو الستلهام منجزه الثقايف يف حتقيق
سَتورة اضتياة ،ودديومتها اظتتطلعة إىل التجدد واالنعتاق.
ِ
بالعلياء ،من ِ
فوق ُج ُِ
رُث
َحت َّم ْل َن،
بص ْر ،خليلي ،ىل ترى من ظعائ ٍن
تَ َّ
( )
وضعن ِعصي ِ
اضتاض ِراظتتخيِّ ِم
َّ
رتاموُ
فلما َوَرْد َن اظتاءَ إال ُ
ّ
َ
ُ

اهلوامش
(
(
(
(

(

(

) ينظر :الزمان الداليل ،ص ،13د .كرًن زكي ،دار غريب – القاىرة ،ط ،2د .ت.
) ينظر :الزمن عند الشعراء العرب ،ص ،7عبد االلو الصائغ ،دار الرشيد للنشر -بغداد1982 ،م.
) ينظر :اظتطلع التقليدي يف القصيدة العربية ،ص ،11عدنان عبد النيب ،مطبعة الشعب -بغداد ،د .ت.
) ينظر:الشعر اصتاىلي خصائصو وفنونو ،ص  ،125د .حيِت اصتبوري ،دار الًتبية -بغداد ،د .ت – الطبيعتان
اضتية والصامتة يف الشعر اصتاىلي ،ص  ،48د .هبيج غتيد القنطار ،دار اآلفاق اصتديدة – بَتوت -يف الشعر
اصتاىلي ،ص ،87د .رعد أزتد الزبيدي ،دار الينابيع ،دمشق ،ط2008 ،2م.
) ينظر :تاريخ النقد األديب عند العرب ،ص  ،97د .إحسان عباس ،دار الشروق ،عمان -األردن ،ط ،2
1993م – .تاريخ النقد العريب إىل القرن الرابع اعتجري ،ص ،118د .ػتمد زغلول سالم ،دار اظتعارف مبصر،
د .ت.
) مثل دراسة د .عبد اآللو الصائغ :الزمن عند الشعراء العرب بل اإلسالم.

191

جملت الرتاث العلمي العربي

(

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

فصلية  ،علمية  ،ػتكمة

العدد الثاين – 2013م

) ينظر :رتاليات الشعر العريب ،ص  ،144د .ىالل اصتهاد ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بَتوت -لبنان،
الطبعة األوىل2007 ،م – .يف النقد اصتمايل رؤية يف الشعر اصتاىلي ،ص  ،140د .أزتد ػتمود خليل ،دار
الفكر –دمشق ،ط1417 ،1ىـ.1996 -
) ينظر :الصورة يف الشعر العريب حىت آخر القرن الثاين اعتجري ،ص ،229د .علي البطل ،دار الشؤون الثقافية
العامة ،بغداد ،األندلس ،ط1401 ،2ىـ1981-م.
) بالذاكرة ،ص ،99مَتي ورنك.
) ينظر :مقاالت يف الشعر اصتاىلي ،ص ،118يوسف اليوسف.
) ينظر :فلسفة اظتكان يف الشعر العريب ،ص  ،20حبيب مونسي ،احتاد الكتاب العرب -دمشق ،ط ،1
2001م.
) ينظر :الصورة الفنية يف الشعر اصتاىلي يف ضوء النقد اضتديث ،ص  ،177د .نصرت عبد الرزتن ،مكتبة
األ صى ،عمان1976 ،م.
) شرح شعر زىَت بن أيب ُسلمى ،ص  :16د .فخر الدين باوة ،دار اآلفاق اصتديدة –بَتوت ،ط ،1
1402ىـ1982 -م.
) الديوان ،ص.76
) الديوان ،ص.116
) ينظر:مدخل إىل الشعر اصتاىلي،ص،61د.عنادغزوان ،مركز عبادي – صنعاء ،ط1402 ،1ىـ2000-م.
) ينظر :رتاليات الشعر العريب ،دراسة يف فلسفة اصتمال يف الوعي الشعري اصتاىلي ،ص  ،146د .ىالل
اصتهاد ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بَتوت،
) الديوان ،ص.18
) ينظر :فلسفة اظتكان ،ص ،33حبيب مونسي.
) الديوان ،ص.96
) الديوان ،ص.116
) الديوان ،ص.213
) طبقات فحول الشعراء  ،27/12ػتمد بن سالم اصتمحي،تب:ػتمودػتمدشاكر،مطبعة اظتدين مبصر،د .ت.

( ) ينظر :فلسفة الشعر اصتاىلي ،ص ،87د .ىالل اصتهاد ،دار اظتدى –دمشق ،ط2001 ،1م.
( ) الذاكرة ،ص.49
( ) الديوان ،ص.16
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) الديوان ،ص.16
) الزمان الداليل ،ص ،40د .كرًن زكي حسام الدين.
) الديوان ،ص.52
) الزمان الداليل ،ص.48
) الديوان ،ص.96
) الذاكرة يف الفلسفة واآلدب ،ص.105
) الديوان ،ص.54
) ينظر :فلسفة اظتكان ،ص.19
) الشعر والشعراء ،ص ،31ابن تيبة ،دار احياء العلوم –بَتوت ،ط1407 ،3ىـ1987 -م.
) ينظر :مقاالت يف الشعر اصتاىلي ،ص  ،121وسف اليوسف – .الزمان الداليل ،ص  ،54د .كرًن زكي
حسام الدين – .شعرنا القدًن والنقد اصتديد ،ص  ،144د .وىب روويو ،عامل اظتعرفة ،الكويت1416 ،ىـ-
1996م.
) ينظر:فن الوصف وتطوره يف الشعر العريب ،ص ،21ايليا اضتاوي ،دار الكتاب اللبناين – بَتوت1980 ،م.
) ينظر :بنية الرحلة يف القصيدة اصتاىلية ،ص ،53د .عمر بن عبد العزيز السيف ،االنتشار العريب ،بَتوت-
لبنان ،الطبعة األوىل2009 ،م.
) الديوان ،ص.19
) الديوان ،ص.19
) الديوان ،ص.215
) الديوان ،ص.20
) الديوان ،ص.21
) الديوان ،ص.215
) الديوان ،ص.118
) الديوان ،ص.41
) الديوان ،ص.117

( ) الديوان ،ص.34
( ) الديوان ،ص.22
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املصادر واملراجع

 -بنية الرحلة يف القصيدة اصتاىلية ،د .عمر بن عبد العزيز ،دار االنتشار العريب – بَتوت ،ط2009 ،1م.

ٔ
ٕ  -تاريخ النقد األديب عند العرب ،نقد الشعر من القرن الثاين حىت القرن الثامن اعتجري ،د .إحسان عباس،
ٖ

دار الشروق ،عمان – األردن ،ط1993 ،2م.

 رتاليات الشعر العريب ،دراسة يف فلسفة اصتمال يف الوعي الشعر اصتاىلي ،د .ىالل اصتهاد ،مركز دراساتالوحدة العربية ،بَتوت ،ط ،1حزيران -يونيو 2007م.

 -الذاكرة يف الفلسفة واألدب،مَتي ورنوك،تررتة فالح رحيم،دارالكتاب اصتديد،ط،1آذار -مارس2007 ،م.

ٗ
٘  -الزمان الداليل ،دراسة لغوية ظتفهوم الزمان وألفاظو يف الثقافة العربية ،د .كرًن زكي حسام ،دار غريب –
القاىرة ،ط ،2د .ت.

 -الزمن عند الشعراء العرب بل اإلسالم ،عبد اآللو الصائغ ،دار الرشيد للنشر -بغداد1982 ،م.

ٙ
 - ٚالزمن يف شعر زىَت بن أيب ُسلمى (رسالة ماجستَت) أمل زتيد ػتمد الطوير ي ،جامعة أم القرى ،اظتملكة
العربية السعودية2006 ،م.

 -شرح شعرزىَت بن أيب ُسلمى،تب :فخر الدين باوة،دار اآلفاق اصتديدة،بَتوت،ط1402 ،1ىـ1982 -م.

ٛ
 - ٜالشعر اصتاىلي خصائصو وفنونو ،د .حيِت اصتبوري ،دار الًتبية ،بغداد ،د .ت.
ٓٔ  -الشعر والشعراء ،أليب ػتمد عبد اهلل بن مسلم ابن تيبة ،دار احياء العلوم ،بَتوت -لبنان ،ط
1407ىـ1987 -م.

،3

 -شعرنا القدًن والنقد اصتديد ،د .وىيب أزتد رومية ،عامل اظتعرفة ،الكويت1416 ،ىـ1996 -م.

ٔٔ
ٕٔ  -الصورة الفنية يف الشعراصتاىلي يف ضوء النقد اضتديث،د.نصرت عبدالرزتن،مكتبة األ صى،عمان،
ٖٔ

1976م.

 الصورة يف الشعر العريب حىت آخر القرن الثاين اعتجري ،دراسة يف أصوعتا وتطورىا ،د .علي البطل ،داراألندلس ،ط1401 ،2ىـ1981 -م.

ٗٔ -
٘ٔ  -الطبيعتان اضتية والصامتة يف الشعر اصتاىلي ،د .هبيج غتيد القنطار ،دار اآلفاق اصتديدة ،بَتوت ،ط

طبقات فحول الشعراء،ػتمد بن سالّم اضتُجمي ،تب :ػتمود ػتمد شاكر،مطبعة اظتدين،القاىرة،د .ت.

1406ىـ1986 -م.
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ٔٙ

فلسفة الشعر اصتاىلي ،دراسة حتليلية يف حركية الوعي الشعري العريب ،د .ىالل اصتهاد ،دار اظتدى،دمشق ،ط2001 ،1م.

ٔٛ
ٜٔ
ٕٓ
ٕٔ
ٕٕ
ٖٕ
ٕٗ

-فن الوصف وتطوره يف الشعر العريب ،أيليا اضتاوي ،دار الكتاب اللبناين ،بَتوت1980 ،م.

- ٔٚفلسفة اظتكان يف الشعر العريب ،راءة موضوعاتية رتالية،حبيب مونسي،احتاد الكتاب العرب،دمشق،
2001م.
يف النقد اصتمايل،رؤية يف الشعراصتاىلي،د.أزتدػتمودخليل،دارالفكر،دمشق ،ط1417 ،1ىـ1996 -م.-يف الشعر اصتاىلي ،د .رعد أزتد الزبيدي ،دار الينابيع ،دمشق ،ط2008 ،2م.

-مدخل إىل الشعر اصتاىلي ،د .عناد غزوان ،مركز عبادي ،صنعاء ،ط1420 ،1ىـ2000 -م.

اظتطلع التقليدي يف القصيدة العربية ،عدنان عبد النيب البلداوي ،مطبعة الشعب ،بغداد ،د .ت.-مقاالت يف الشعر اصتاىلي ،يوسف اليوسف ،دار اضتقائق ،بَتوت ،ط1985 ،4م.

مقدمة القصيدة العربية يف الشعر األندلسي ،د .ىدى شوكت هبنام ،دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد،2000م.
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Time shifts in the introduction to the poem ignorance
(Analytical study in the poetry of Zuhair bin Abi Salma)
Assistant Professor Dr. Raad Ahmed Ali Al-Zubaidi
College of Arts / University of Mustansiriya

(Abstract Research)
Addresses research philosophy decade in significance
vehicle metamorphic between the time the real is between two
moments two different: the moment the last beautiful memories
of parents and beloved, but the present moment harsh stand on
the size of distortion effects and fees Diar remaining, with moving
these Allhztan in a scene demand in the introduction to the poem
shifts different the content of search I place Almetzmn, when it
becomes where analogy temporally. Valtall also temporal
significance.
The moment the future of a time of flight (Zaana) was part
other end of the decade, but time poetic your poet Adopted
achievement culturally beyond the self and the collective for the
emancipation of time outside, and openness to place the vast,
which turns where one master of time and space, and become a
camel , place and event .. Connotations open temporal (spacetime), which is the content of the second part (trip - Zaana).
This paradox between time real, technical and time (flight) Find
tried to explain Astjarthma with each other and place.
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